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Dwójka 
Gazetka szkolna 

Pismo uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu 

maj - czerwiec 2017 rok 

 

 

 

 

  

Z wielu pieców się jadło chleb, 

Bo od lat przyglądam się światu, 

Nieraz rano zabolał łeb, 

I mówili zmiana klimatu 

Czasem trafił się wielki raut, 

Albo feta proletariatu, 

Czasem podróż w najlepszym z aut. 

Częściej szare drogi powiatu 

 

 Ale to już było i nie wróci więcej, 

I choć tyle się zdarzyło to do przodu  

wciąż wyrywa głupie serce 

Ale to już było, znikło gdzieś za nami,  

Choć w papierach lat przybyło to naprawdę,  

Wciąż jesteśmy tacy sami. 

Andrzej Sikorowski 
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Z życia szkoły 

Witamy w ostatnim w tym roku szkolnym numerze gazetki szkolnej Dwójka. 

 

 Dnia 3 maja obchodziliśmy 226. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie, 

drugiej na świecie Konstytucji. Podczas obchodów tego święta na bieckim 

rynku swój repertuar przedstawili uczniowie klasy III SP naszej szkoły pod 

kierownictwem Pani Leokadii Piotrowskiej, Pani Jadwigi Nowak oraz Pana 

Adama Honca. Na scenie zaprezentowali się także członkowie Zespołu 

,,Podgrodzianie” oraz dziewczyny ze szkolnego chórku.  

 W dniu 30 maja w naszej szkole odbył się XVII Gminny Konkurs Języka 

Angielskiego dla Szkół Podstawowych. Emilia Janas, uczennica naszej szkoły, 

zajęła w nim II miejsce. Serdecznie gratulujemy! 

 Dnia 1 czerwca obchodziliśmy Dzień Dziecka. Więcej o tym wydarzeniu 

w dalszej części Gazetki. 

 Dnia 23 czerwca odbędzie się zakończenie roku szkolnego dla Gimnazjum,  

a następnego dnia, tj. 24 czerwca, dla Szkoły Podstawowej i wręczenie 

świadectw wszystkim uczniom.   

 

 

  

 

Panie Dyrektorze, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Koleżanki i Koledzy! 

Dziękujemy za kolejny, wspólny rok nauki, za cierpliwość i wyrozumiałość.  

Nowy numer Dwójki  już we wrześniu, a tymczasem zapraszamy do lektury 

bieżącego wydania.  

 

 

 

 

Kącik artystyczny 

W tym numerze Dwójki  prezentujemy opowiadanie Kamili Hycnar, uczennicy klasy IV SP, 

które napisała w ramach XXIII edycji konkursu ,,Znam moje miasto, znam Ziemię Gorlicką” 

zorganizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej. Praca Kamili została 

zakwalifikowana do drugiego etapu konkursu.  Więcej o sukcesie Kamili w dalszej części 

Gazetki. 
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Kosmiczna podróż bieczanki 

 

Historia, którą opowiem, wydarzyła się całkiem niedawno. Był poniedziałek; dzień jak 

co dzień. Właśnie wracałam ze szkoły. Kiedy spojrzałam na niebo, zobaczyłam coś dziwnego. 

Nie wiedziałam, co to jest. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że do Biecza zawitał... statek 

kosmiczny! Bardzo się zdziwiłam, bo choć moje miasteczko odwiedza każdego roku wielu 

turystów różnych narodowości, ale takich gości Biecz jeszcze nie miał. Ze statku 

kosmicznego wyszedł kosmita. 

- Cześć! - powiedział do mnie ufoludek. - Nazywam się Lucio. 

- Dzień dobry, jestem Kamila - odpowiedziałam zaskoczona całą sytuacją. 

- Przyleciałem z planety Umilana, która leży obok Czarnej Dziury. Bardzo mi miło zobaczyć 

człowieka – znakomicie rozumiałam jego mowę; mówił po polsku. 

Stałam jak wryta. Jednak po chwili spokojnie powiedziałam do Lucia: 

- Mieszkam niedaleko. Może mnie odwiedzisz? Napijesz się ze mną herbatki?  

- Dobrze - odpowiedział radośnie. 

Kiedy dotarliśmy do mojego domu, poszłam do kuchni, by zaparzyć herbatę 

i przynieść ciastka. Kosmita czekał na mnie w salonie. 

- Jeszcze nigdy nie jadłem czegoś takiego - powiedział zachwycony ufoludek. - To jest bardzo 

smaczne! 

- Dziękuję – odpowiedziałam. - Czy mógłbyś mi wyjaśnić, co robisz w Bieczu? Po co tutaj 

przyleciałeś? 

- Nauczycielka w szkole opowiadała nam o Bieczu, małym Krakowie… - zamilkł na chwilę. 

– Mówiła, że jest bardzo podobny do naszej planety, Umilany. Nie mogłem w to uwierzyć 

i postanowiłem zobaczyć Biecz na własne oczy. 

- Jeśli chcesz, oprowadzę Cię po moim rodzinnym mieście – zaproponowałam, choć 

wydawało mi się, że ufoludek mnie okłamuje. To niemożliwe, żeby jakieś kosmiczne 

miasteczko wyglądało jak mój Biecz! 

Lucio był naprawdę zachwycony Bieczem, zwłaszcza panoramą miasta i jego okolicy 

z wieży bieckiego ratusza. Opowiedziałam mu znaną wszystkim bieczanom legendę o Beczu. 

- Hmmm… przydałby mi się taki Becz do pomocy… - rozmarzył się Lucio. 

- Potrzebujesz pomocy? Może ja mogłabym Ci jakoś pomóc? – zapytałam zatroskana. 
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Lucio powiedział, że mieszkańcy jego planety potrzebują pomocy człowieka przy 

dokończeniu maszyny, wehikułu transformacyjnego, z pomocą której można by zmienić świat 

na lepsze. Postanowiłam im pomóc. 

Spakowałam do plecaka kilka kanapek, cukierki, wodę, chusteczki higieniczne, kocyk, 

komórkę, latarkę i ubranie na zmianę. Wsiedliśmy na pokład statku kosmicznego 

i wyruszyliśmy w drogę. 

Lecieliśmy bardzo długo. Wreszcie zapytałam: 

- Jak długo jeszcze będzie trwać podróż? 

- Około 5 planktonów. Na waszej planecie to 30 minut – wyjaśnił z uśmiechem. Jego wiedza 

na temat ludzi i naszych zwyczajów była naprawdę imponująca! 

Zjedliśmy kanapki i spokojnie rozmawialiśmy, aż nagle wpadliśmy do... Czarnej 

Dziury! Próbowaliśmy z nią walczyć, ale przeciwna siła wygrała. Kilka chwil nie 

odzywaliśmy się do siebie. W końcu zapytałam: 

- Co teraz robimy? 

- Nie wiem – powiedział smutno Lucio. 

- Musimy coś wymyślić – odpowiedziałam zdecydowanie. 

- Już wiem! - krzyknął Lucio. - Pamiętam z międzygalaktycznej szkoły, że Czarna Dziura ma 

wyjście, jednak jest do niego 10 wilczomleczów. Na Ziemi to 5 kilometrów. Ruszamy? 

- Jasne! 

Zabraliśmy najpotrzebniejsze rzeczy i wyszliśmy ze statku. Myślałam, że będę miała 

problem z oddychaniem, ale ku mojemu zdziwieniu warunki były takie jak na Ziemi. 

Szliśmy spokojnie, aż nagle coś dziwnego pojawiło się tuż przed nami. To był potwór! 

Staliśmy zdezorientowani. Postanowiłam, że nie poddam się bez walki. Skierowałam na niego 

światło latarki i zdumiona spostrzegłam, że miejsce na ciele potwora, na które ono padło, 

stopiło się.  

- On jest wrażliwy na światło! - zawołałam. 

Lucio także wyciągnął swoją latarkę. Po chwili po potworze została tylko mokra 

plama. Ruszyliśmy w dalszą podróż. W końcu dotarliśmy do końca Czarnej Dziury. Szkoda 

tylko, że statek kosmiczny został daleko za nami. 

Po 10 planktonach, zmęczeni, dotarliśmy do Umilany, planety Lucia. Nie mogłam 

uwierzyć własnym oczom! To miejsce było faktycznie łudząco podobne do Biecza! Jedyna 

różnica polegała właściwie na tym, że mieszkali tam kosmici. Nie wiem, jak długo stałam jak 

słup soli, aż w końcu Lucio zagadnął do mnie: 
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- Halo, Kamilo… Kosmos do Kamili. To jest fabryka maszyn, o której ci mówiłem - 

powiedział ufoludek. - Prosiliśmy cię o pomoc, pamiętasz? 

- Oczywiście! - Zobaczyłam dziwne urządzenie. Było duże i okrągłe. 

- To wehikuł transformacji. Posiadałby ogromną moc, gdyby działał - powiedział smutno 

jakiś inny kosmita. 

- Wiem, czego mu brakuje! – krzyknęłam. – Czegoś… trójkątnego. Jest za bardzo okrągły 

i nie można go w żaden sposób włączyć. To proste! – uśmiechnęłam się zadowolona.  

Poszperałam chwilę w plecaku. Znalazłam ekierkę. Przymierzyłam do urządzenia… 

pasowała wprost idealnie! 

- Gotowe! Teraz powinna działać jak należy. 

Kosmici wypróbowali wehikuł transformacji; faktycznie zaczął pracować. Uradowani 

podziękowali mi. Moja wizyta na planecie Umilana dobiegła końca. Chciałam już wrócić do 

swojego rodzinnego miasteczka. Pożegnałam się z Luciem i poprosiłam go, żeby mnie 

jeszcze odwiedził. Obiecałam, że następnym razem oprowadzę go po naszych bieckim 

muzeach. 

- Zawsze będziesz moim przyjacielem – powiedziałam. 

- A ja twoim, Kamilo. Planeta Umilana ofiaruje ci w podzięce za pomoc kopułę kosmiczną. 

Wystarczy, że naciśniesz biały guziczek – znajdziesz się na Ziemi. Kiedy włączysz czerwony 

przycisk, w kilka sekund przylecisz nas. 

- Dziękuję. 

Chciałam już być w Bieczu, więc zgodnie z instrukcją nacisnęłam biały guziczek 

i po chwili znalazłam się na bieckim rynku.  

Po powrocie do domu opowiedziałam o swojej przygodzie rodzicom. Wysłuchali mnie 

z zainteresowaniem, ale… myślę, że mi nie uwierzyli. Moja przygoda dobiegła końca. 

Bawiłam się znakomicie. Może za jakiś czas odwiedzę swojego przyjaciela z planety 

Umilana? Kto wie… 
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Osiągnięcia uczniów naszej szkoły 

W Zespole Szkół nr 2 w Bieczu kształci się wielu utalentowanych ludzi. Swoje warte uwagi 

umiejętności były niejednokrotnie prezentowane w różnego rodzaju konkursach i nagradzane. 

Jedne wymagały wyobraźni plastycznej, drugie znajomości języków obcych, a jeszcze inne 

cierpliwości oraz wytrwałości w przyswajaniu wiadomości do konkursów tematycznych. Bez 

względu na rodzaj konkursu i jego tematykę, każdy wymagał maksymalnego zaangażowania, 

które u naszych uczniów było wyraźnie zauważalne. Wakacje są już blisko, dlatego w ramach 

podsumowania roku szkolnego 2016\2017 pozwolimy sobie na wymienienie tych sukcesów 

uczniów naszej „Dwójki”, które zasługują na szczególne uznanie:  

 Zuzanna Wójcikiewicz, uczennica klasy I SP, otrzymała wyróżnienie 

w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym „Świetlik” 

 Karina Stanula, uczennica klasy II a SP, zajęła II miejsce w konkursie plastycznym 

„Moja szkoła w moich oczach” 

 Julia Sowa, uczennica klasy II a SP, zajęła III miejsce w konkursie plastycznym 

„czyste wody, zdrowe ryby” 

 Zuzanna Olbrych, uczennica klasy II b SP, zajęła III miejsce w konkursie 

„Małopolska Marzanna” 

 Bartłomiej Tumidajewicz, uczeń klasy II b SP, otrzymał wyróżnienie 

w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym „Świetlik” 

 Mikołaj Figura, uczeń klasy III SP, I zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 

Matematycznym 2 plus 2, I miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym, 

I miejsce w Gminnym Konkursie „Mini polo” dla klas III-IV SP, I miejsce w IV 

Festiwalu Tańca Towarzyskiego „Roztańczona Szkoła”, II miejsce w Gminnym 

Konkursie Języka Angielskiego dla Najmłodszych, bardzo dobry wynik 

w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, wyróżnienie 

w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym „Świetlik” 

 Kacper Janas, uczeń klasy III SP, otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie 

Przyrodniczym „Świetlik” 

 Kamila Hycnar, uczennica klasy IV SP, zajęła III miejsce w finale XXIII edycji 

konkursu „Znam moje miasto, znam Ziemię Gorlicką”, otrzymała wyróżnienie w 

Konkursie Profilaktycznym „Nasz bajkowy sposób na trzeźwy świat” w ramach IX 

kampanii społecznej NO PROMIL NO PROBLEM 

 Daria Mucha, uczennica IV klasy SP, zajęła I miejsce w drużynowym Gminnym 

Konkursie „Zdrowe odżywianie”, otrzymała wyróżnienie w XXXV Jesiennym 

Gorlickim Konkursie Recytatorskim Poezji Jednego Wiersza 

 Kamil Karp, uczeń klasy V SP, zajął I miejsce w drużynowym Gminnym Konkursie 

„Zdrowe odżywianie” 

 Emilia Janas, uczennica klasy VI SP, zajęła I miejsce w Gminnym Konkursie 

Matematycznym, I miejsce w drużynowym Gminnym Konkursie „Zdrowe 

odżywianie”, II miejsce w XVII Gminnym Konkursie Języka Angielskiego dla Szkół 
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Podstawowych, III miejsce w Biegu Małopolski w ramach 7 PZU Festiwalu 

Biegowego Krynica 2016 

 Zuzanna Trybus, uczennica klasy II G, uczestniczka III etapu wojewódzkiego 

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”  

 Julia Wołtosz, uczennica II klasy Gimnazjum, zajęła II miejsce w Gminnym 

Konkursie Ekologiczno-Literackim „Eko-Gawęda”, otrzymała wyróżnienie 

w konkursie „Biblioteka w sam raz dla nas. Ubierz się w książkę, czyli sleeveface 

w bibliotece” 

 Magdalena Baran, uczennica klasy II G, otrzymała wyróżnienie w Olimpiadzie 

Wiedzy o AIDS i Uzależnieniach 

 Marcin Durlak, uczeń III klasy G, zajął III miejsce w Gminnych Eliminacjach do 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
 

O sukcesach naszych szkolnych sportowców, których również jest wiele, pisałyśmy 

w poprzednim numerze Gazetki. 
 

Wszystkim, którzy reprezentują naszą szkołę w różnego rodzaju zmaganiach konkursowych, 

serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Życzymy, by ich sukcesy w konkursach nigdy się nie 

kończyły! Może w roku szkolnym 2017/2018 i TY dołączysz do ich grona? 

 

 

Coś na walkę z nudą, czyli… seriale 

Wakacje – wszystkim kojarzą się z tym samym; czasem wolnym od szkoły. Jedni wyjeżdżają 

daleko, do ciepłych krajów, inni zwiedzają Polskę, jeszcze inni uczą się, bo chcą mieć 

najlepsze stopnie. Są i tacy, którzy po prostu się nudzą. Co wtedy robić? Jednym ze sposobów 

na nudę może być ciekawy serial. Jeśli nie wiecie, jaki warto obejrzeć, nasza koleżanka Ola, 

gimnazjalistka zafascynowana serialami od dłuższego czasu, przedstawi Wam kilka 

propozycji.  

 

Seriali jest wiele, o różnej tematyce. Obejrzałam ich sporo i polecę te najciekawsze. Może uda 

mi się Was zachęcić do „serialowego” maratonu wakacyjnego  

 „Pretty Little Liars” („Słodkie kłamstewka”) –mój pierwszy w życiu serial. Liczy aż 7 

sezonów, ale zapewniam, że jest interesujący i trzyma w napięciu do ostatniego 

odcinka. Pisząc ten artykuł, dalej nie znam odpowiedzi na pytanie: „Kim jest AD?” 

Serial opowiada o piątce dziewczyn, prześladowanych przez tajemniczego A. Kiedy 

dowiadujemy się, kim on jest, na jego miejscu pojawia się wspomniany wcześniej AD. 

W międzyczasie pojawiają się oczywiście wątki miłosne, chyba jak w każdym serialu.  

  „Shadowhunters” ( „Nocni Łowcy”) – serial nakręcony w oparciu o serię książek 

„Dary Anioła”. Fabuła odbiega jednak znacząco od treści książki, dlatego nawet jeśli 

je przeczytałeś, możesz obejrzeć serial i nie będziesz się nudzić! Serial opowiada 

o walce, miłości, cierpieniu i przyjaźni.  
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 „Teen Wolf” („Nastoletni Wilkołak”) – serial liczy 6 sezonów. Bohaterem pierwszego 

jest Scott, który został ugryziony przez wilkołaka i sam zamienił się w zwierzę oraz 

o jego przyjacielu Stilesie, Scott poznaje dziewczynę – Allison, która jak się później 

okazuję, jest córką łowcy wilkołaków. Więcej nie będę zdradzać! Naprawdę polecam 

ten serial. 

 „The 100” („Setka”) – na świecie wybuchła wojna nuklearna, która go niszczy. 

Ocaleli tylko mieszkańcy Arki – statku kosmicznego. Tlenu i żywności miało starczyć 

na 100 lat, jednak zapasy zaczęły kończyć się zbyt wcześnie. Wysłano więc setkę 

więźniów – jeszcze niepełnoletnich, na Ziemię, aby sprawdzili, czy warunki są na tyle 

dobre, aby na niej znowu zamieszkać. Mieli być jedynymi ludźmi na Ziemi, no 

właśnie, mieli… Serial póki co liczy 4 sezony, planowany jest kolejny.  

 

Mam nadzieję, że któryś z podanych seriali Was zainteresuje i że mój artykuł okaże się  być 

pomocny. Miłego seansu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Dziecka 

Dzień Dziecka, obchodzony 1 czerwca, to dzień, w którym w centrum uwagi są 

najmłodsi. Dostają przeróżne prezenty, smakołyki, są rozpieszczani przez rodziców 

i dziadków. W ten wyjątkowy dzień każdy, nawet dorosły, lubi poczuć się jak dziecko 

i powrócić wspomnieniami do beztroskich lat dzieciństwa. A jak uczciliśmy ten dzień 

w naszej szkole?  
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W Zespole Szkół nr 2 w Bieczu uczniowie świętowali już od samego rana. Dzień 

rozpoczął się od turnieju dla drużyn z klas IV-VI SP. Chłopcy grali w piłkę nożną, 

a dziewczyny w piłkę ręczną. Osoby, które nie brały czynnego udziału 

w konkursowych zmaganiach, dopingowały kolegów i koleżanki. Na zakończenie 

zawodnicy dostali medale i słodycze. Po zakończeniu rozgrywek uczniowie z klas I-IV 

SP obejrzeli w bieckim kinie Farys film „Dudi: cała naprzód”.  

Przyszła kolej na gimnazjalistów! Zawody dla starszych wyglądały dokładnie tak 

samo jak w młodszej grupie wiekowej - chłopcy grali w piłkę nożną, a dziewczyny 

w piłkę ręczną. Po zakończeniu turnieju zwycięskie drużyny zostały odznaczone 

medalami.  

Wszystkim serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników!  

 

 

 

Prosto ze Szkolnego Koła Wolontariatu 

Dnia 25 maja 2017 roku grupa wolontariuszy z naszej szkoły wzięła udział 

w I Drużynowej Spartakiadzie Wolontariatu, która odbyła się w Hali Sportowej 

OSiR -u w Gorlicach. Uczestnicy Spartakiady z różnych szkół rywalizowali ze sobą 

w  konkurencjach takich jak przeciąganie liny, sztafeta wahadłowa, rzut piłką lekarską 

czy skok w dal. Głównym celem spotkania było upowszechnienie wolontariatu oraz 

integracja jego członków. 
 

Dnia 28 maja, w niedzielne popołudnie, w Gorlicach odbył się kolejny już Piknik 

Integracyjny oraz VI Marsz Żonkilowy. Akcje te, poświęcone osobom 

niepełnosprawnym, odbywają się co roku i przyciągają wiele osób. Nie mogło tam 

zabraknąć wolontariuszy z naszego Szkolnego Klubu Wolontariatu. Niepełnosprawni 

w asyście wolontariuszy podążali ulicami Gorlic, prowadzeni przez orkiestrę dętą aż 

pod budynek MZS nr 5. Wolontariusze przez całe popołudnie wytrwale zbierali 

pieniądze z przeznaczeniem na pomoc osobom niepełnosprawnym. Jednocześnie 

rozdawali własnoręcznie wykonane żonkile. 
 

Kolejna akcja odbyła się w niedzielę, 11 czerwca, w Binarowej. Tego dnia 

odbył się marsz charytatywny, a pieniądze zebrane w jego ramach zostaną  

przeznaczone na sprzęt rehabilitacyjny dla chorego chłopca z Gorlic. 
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Wakacyjne propozycje od redakcji  

Wielkimi krokami zbliżają się upragnione przez wszystkich uczniów wakacje. Jeśli nie 

macie jeszcze pomysłu, które miejsce w tym roku odwiedzić, przedstawimy kilka 

propozycji na ciekawe spędzenie czasu i udowodnimy, że nie trzeba opuszczać granic 

naszego pięknego kraju, by mieć niezapomniane wakacje! 
 

Osobom, które chcą wypocząć, proponujemy wyjazd nad polskie morze czy jezioro. 

Relaks nad wodą sprawdza się idealnie. W ubiegłym roku na szczycie listy najczęściej 

odwiedzanych nadmorskich i mazurskich miejsc znalazły się m.in.:  

 powiat mrągowski – oprócz Mrągowa warto zobaczyć również Mikołajki 

położone na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich 

 powiat kamieński –przede wszystkim słynne Międzyzdroje z piękna plażą 

i Aleją Gwiazd. Wielką atrakcją przyrodniczą tego rejonu jest także Woliński 

Park Narodowy z najwyższymi na naszym wybrzeżu klifami, jeziorami 

polodowcowymi oraz hodowlą żubrów. 

 

Ci, którzy wolą spędzać czas aktywnie, powinni wyjechać w góry. Jednymi 

z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce są w tej kategorii: 

 powiat jeleniogórski – jego największa atrakcja to oczywiście Karkonosze 

z leżącymi u ich podnóża dwoma letnimi stolicami Dolnego Śląska, Karpaczem 

i Szklarską Porębą 

 powiat nowosądecki – obejmujący znaczną część Beskidów i Gorców. Warte 

uwagi są także liczne uzdrowiska: Piwniczna, Muszyna i perła karpackich 

uzdrowisk – Krynica Zdrój 

 powiat tatrzański – w jego skład wchodzą takie miejscowości jak Zakopane, 

Bukowina i Białka Tatrzańska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świątynia Wang – jedna z najpiękniejszych 

atrakcji Karpacza 

← Zakopane, zimowa stolica Polski 

↑Woliński Park Narodowy 
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Coś dla ochłody 

 

W lecie, w upalne dni, pragniemy tylko jednego; aby choć odrobinę się schłodzić. 

Najbardziej znanym sposobem jest kąpiel w basenie czy zwykłe siedzenie przy 

włączonym wiatraku. Mamy dla Was jeszcze jedno rozwiązanie - zdrowe, a do tego 

przepyszne! Przygotowałyśmy kilka przepisów na smakowite i orzeźwiające napoje. 

Smacznego! 

 

1. Koktajl z kiwi, jarmużu i jabłka 

Składniki: 

 3 liście jarmużu 

 1 dojrzałe kiwi 

 1 zielone jabłko 

 1 banan 

 sok z połowy limonki 

 200 ml wody mineralnej 

Sposób przygotowania: 

Liście jarmużu dokładnie opłucz, osusz, a następnie wykrój z nich łodygi. Umyj 

jabłko, podziel na ćwiartki i usuń gniazdo nasienne. Kiwi oraz banana obierz i pokrój 

na mniejsze kawałki. Przygotowane składniki wrzuć, najlepiej do wąskiego, 

wysokiego naczynia, a następnie miksuj aż do uzyskania gładkiej konsystencji. 

 

2. Mrożona herbata 

Składniki: 

 2 torebki czarnej herbaty 

 1 litr wody 

 duża cytryna 

 6 łyżeczek miodu 

 pokrojona w plasterki limonka 

 kilka zgniecionych listów mięty 

 

Sposób przygotowania: 

Herbatę parz w szklance wody nie dłużej niż 2-3 minuty, a następnie wystudź. Wlej do 

dzbanka, dopełnij do ok. 1 litra zimną wodą mineralną i wlej sok wyciśnięty z połowy 

cytryny. Pozostałą połówkę cytryny obierz ze skórki, pokrój w plasterki i dodaj do 

napoju. Posłódź do smaku miodem. Dodaj plasterki limonki oraz rozgniecione listki 

świeżej mięty. Przed podaniem schłódź w lodówce. 
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Pytania na inteligencję  

Sprawdź, jaki jest Twój poziom inteligencji! Życzymy powodzenia!   

Wyniki testu potraktuj oczywiście …. z przymrużeniem oka ;)  

1. Kiedy w pokoju jesteś bez głowy? 

2. Mówi się rękami czy ręcami? 

3. Jakie zęby pojawiają się u człowieka najpóźniej? 

4. Który miesiąc jest najkrótszy?  

5. W pokoju jest świeca i lampa naftowa. Co zapalisz najpierw?  

6. Co to jest: małe, żółte i kopie?  

7. Co to jest? Zaczyna się na D kończy na A i zużywa dużo papieru?  

8. Jak nazywa się ósma żona kucharza? 

9. Jak nazywa się płacz małego raczka? 

10. Który miesiąc ma 28 dni? 

11. Które koło w samochodzie się nie kręci? 

12. Jaki dzień był wczoraj, jeśli środa będzie pojutrze?  

13. Jak nazywa się człowiek, który liże parę?  

14. Papież tego nie używa, a mąż daje żonie.  

 

 

Odpowiedzi: 

1. Kiedy wyglądasz przez okno. 2. Mówi się ustami. 3. sztuczne 4. maj 5. zapałkę 6. 

mała żółta koparka 7. drukarka 8. usmażona 10. wycieraczka 11. wszystkie 12. 

zapasowe  13. niedziela  14. paralizator 15. nazwisko  

 

 

 

Gazetka Szkolna Dwójka jest darmowa. Po przeczytaniu przekaż ją koledze/koleżance. 
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